
Συνέντευξη του Wayne Clarke στο Fortune Greece 
Ο κ. Wayne Clarke, ιδρυτής «The Global Growth Institute» και στρατηγικός συνεργάτης 
της Crowe Global στο πρόγραμμα «The Art of Smart», σε συνέντευξή του στο Fortune 
Greece αναφέρθηκε στις στρατηγικές ανάπτυξης και ευημερίας των επιχειρήσεων, 
στον ρόλο των διευθυντικών στελεχών στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον, αλλά και 
στην ευθύνη των εταιρειών απέναντι στους εργαζομένους τους. Ο ίδιος τόνισε: «Οι 
οργανωτικές αποφάσεις μπορούν να έχουν ποικίλες μορφές και η κάθε επιχείρηση 
ενδέχεται να δίνει διαφορετικό νόημα στη λέξη «αξία». Μέσα από το «The Art of Smart», 
μοιραζόμαστε τη γνώμη εμπειρογνωμόνων εντός και εκτός της Crowe, έτσι ώστε να 
προσφέρουμε ζωτικές και αξιοποιήσιμες γνώσεις στους ηγέτες των επιχειρήσεων, 
οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται.»

Χρυσός Χορηγός στο 1ο Διεθνές Επιχειρηματικό & 
Τουριστικό Συνέδριο 
 
Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε ως χορηγός στο 1ο Διεθνές Επιχειρηματικό και Τουριστικό 
Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από το Insider, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022. Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου, ο κ. Ξενοφών Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Horwath HTL 
Greece, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Restarting Tourism: Η επόμενη μέρα του 
τουρισμού και η συμβολή του χρηματοπιστωτικού κλάδου». Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησής, ο κ. Πετρόπουλος τόνισε ότι η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού 
χρειάζεται κατάλληλη προετοιμασία και απόλυτη συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, 
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τουριστικών επιχειρήσεων και των τοπικών 
κοινωνιών.
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Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη νέων επενδύσεων στη χώρα μας.
Ο αναπτυξιακός νόμος και οι νέες δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων

H ΣΟΛ Crowe συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στην εκδήλωση με τίτλο «Career 
Fair», που διοργάνωσε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, την Παρασκευή 27 Μαΐου. Στο πλαίσιο της παρουσίας των 
εκπροσώπων της ΣΟΛ Crowe στο Ζάππειο Μέγαρο, πραγματοποίησαν προσωπικές 
συνεντεύξεις με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του 
τμήματος, οι οποίοι συμμετείχαν και στα ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια προετοιμασίας για 
την αγορά εργασίας.

Η ΣΟΛ Crowe, ως Φορέας Πιστοποίησης του Οργανισμού Πληρωμών της Ελλάδος, 
είχε την χαρά να συμμετέχει πρόσφατα στο διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε στις 
Βρυξέλλες από την αρμόδια διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στο πλαίσιο του Group Expert της DG AGRI. Στο συνέδριο της DG AGRI συμμετείχαν 
αποκλειστικά αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
καθώς οι Φορείς Πιστοποίησης - Ελεγκτές αυτών. Κατά την διάρκεια του φετινού 
συνεδρίου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εκκαθάριση του οικονομικού έτους 2021 βάση των εκθέσεων που χορηγήθηκαν από τους 
Φορείς Πιστοποίησης κάθε κράτους μέλους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση 
σχετικά με την Στρατηγική Ελέγχου που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τους Φορείς 
Πιστοποίησης για τα επόμενα έτη και την μεθοδολογία αξιολόγησης εντοπισμένων 
σφαλμάτων. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον προγραμματισμό και την 
πορεία των ελέγχων του οικονομικού έτους 2022.

Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε στα γραφεία μας τους προπτυχιακούς φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι κέρδισαν πρόσφατα το Bραβείο Επικοινωνίας στον 
διαγωνισμό ICAEW Business Challenge 2022.
Στελέχη της εταιρείας μας συζήτησαν μαζί τους θέματα σχετικά με την σταδιοδρομία 
τους, απάντησαν στις ερωτήσεις τους σχετικά με το επάγγελμα του ελεγκτή και 
συμβούλου, και μοιράστηκαν πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες.

Ο Παναγιώτης Πολύζος διακρίθηκε με την πρώτη θέση στο Ionian Sea Tri 2022 και όλη 
η ομάδα της ΣΟΛ Crowe εκφράζει την περηφάνια της. Από την έναρξη της χορηγικής 
συνεργασίας μας μέχρι σήμερα, στηρίζουμε κάθε του προσπάθεια στην επίτευξη των 
προσωπικών του στόχων.

Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε για πρώτη φορά στον αγώνα «No Finish Line Athens 2022», 
το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αθλητικό γεγονός, που αποσκοπεί στη δημιουργία 
ενός βιώσιμου μέλλοντος για χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη. Σαράντα στελέχη 
της εταιρείας μας έδωσαν το παρών στον αγώνα δρόμου, την Πέμπτη 26 Μαΐου και 
το Σάββατο 28 Μαΐου, στην «Αγορά του Καλατράβα» στο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας 
χιλιόμετρα για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
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Στα Ενημερωτικά Δελτία της ΣΟΛ Crowe θα βρείτε τα θέματα που 
απασχόλησαν τη φορολογική και λογιστική επικαιρότητα, τα εργατικά και 
ασφαλιστικά νέα, τα ερωτήματα που τέθηκαν με το σχολιασμό τους από 
τη Φορολογική Επιτροπή, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
εμφάνισης της πανδημίας COVID αλλά και τις γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ.

Δείτε περισσότερα για το Φορολογικό Δελτίο Μαΐου 2022
Δείτε περισσότερα για το Φορολογικό Δελτίο Ιουνίου 2022
Δείτε περισσότερα για το Φορολογικό Δελτίο Ιουλίου-Αύγουστου 2022
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«Ως αποτέλεσμα της απόστασης που 
δημιουργήθηκε από την μείωση της φυσικής 
εγγύτητας των τελευταίων ετών, η «δόμηση» 
ομάδων υψηλής απόδοσης είναι καθοριστικής 
σημασίας. Το κτίσιμο αλλά και η διατήρησή 
τους, απαιτεί μια επανεστίαση της προσοχής 
μας από την αποτελεσματικότητα, στην ευελιξία 
και την ανθεκτικότητα», ανέφερε ο κ. Αντώνης 
Πολυχρονίδης, Director, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ΣΟΛ Crowe, στο τελευταίο άρθρο του που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2022 του HR 
Professional.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Η δημιουργία μίας «Κουλτούρας Απόδοσης» 
απαντά στο αίτημα για αλλαγή του τρόπου που 
αποτιμάμε τα αποτελέσματα των στελεχών 
μας ενισχύοντας καίριες επιχειρησιακές 
λειτουργίες. Όπως ανέφερε η κ. Χάρις 
Περδικάρη, Manager, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ 
Crowe, σε άρθρο της στο τεύχος Σεπτεμβρίου 
2022 του HR Professional, στοχεύοντας στην 
πλήρη εναρμόνιση επιχειρησιακών στόχων 
και προτεραιοτήτων με σύνθετες ατομικές 
διαδρομές ενδυνάμωσης, στη ΣΟΛ Crowe 
δημιουργούμε τις υποδομές για τη μετάβαση 
από μια τυπική διαδικασία αξιολόγησης σε μια 
λογική ανάπτυξης και ενίσχυσης εργαζομένων.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων 
Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, σε συνέντευξή 
του στη naftemporiki.gr μίλησε για τη 
σπουδαιότητα των ελεγκτικών εταιρειών για 
την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και 
επεσήμανε ότι ο εποπτικός έλεγχος αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 
επιχειρείν. Επίσης, τόνισε ότι καθώς η ανάγκη 
για εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξάνεται 
διαρκώς, η ΣΟΛ Crowe έχει προσαρμοστεί 
στη νέα πραγματικότητα διευρύνοντας 
και εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων 
Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, σε άρθρο του 
στο insider.gr & στο reader.gr, μίλησε για 
τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική 
οικονομία και την πολλαπλασιαστική επιρροή 
του σε πολλούς κλάδους της οικονομικής ζωής. 
Ο ίδιος τόνισε ότι η ανάλυση των τάσεων της 
αγοράς, του ανταγωνισμού, των κοινών-στόχων 
και η απεικόνιση όλων αυτών στην ανάπτυξη 
χρηματοοικονομικών μοντέλων, διαφορετικών 
σεναρίων λειτουργίας και μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων, αποτελεί το πιο σημαντικό 
εργαλείο ώστε ο ξενοδόχος ή ο επενδυτής να 
μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας και 
ταυτόχρονα να μειώσει το επιχειρηματικό του 
ρίσκο.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Υπηρεσίες Hotel, Tourism & Leisure

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

H Horwath HTL, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη ΣΟΛ Crowe, είναι 
παγκοσμίως η κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία εστιάζει 
100% στον ξενοδοχειακό κλάδο, τον κλάδο του τουρισμού και της αναψυχής (HTL), 
καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του.

Με την αξιοπιστία και την πολύτιμη εμπειρία των συμβούλων μας, καλύπτουμε 
μεταξύ άλλων υπηρεσίες στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης ξενοδοχείων, 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων. Παράλληλα, 
συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων, 
τη δημιουργία νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό marketing, πωλήσεων και στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά στον τουρισμό και την αναψυχή, προσφέρουμε, σε 
οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών και προϊόντων, ανάπτυξης και διοίκησης έργων, 
επιχειρησιακής ετοιμότητας και συμβουλευτικής marketing.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες HTL της ΣΟΛ Crowe εδώ

Στη ΣΟΛ Crowe υποστηρίζουμε με συνέπεια τους πελάτες μας στην υλοποίηση 
των στόχων και των προτεραιοτήτων τους, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι και τα 
συστήματα ανθρώπινου δυναμικού αποδίδουν και εναρμονίζονται με την τρέχουσα 
επιχειρηματική στρατηγική αλλά και με τις τάσεις της αγοράς.
Με εστίαση στον σχεδιασμό ευέλικτων λύσεων, συν-δημιουργούμε με τις Διευθύνσεις 
Ανθρώπινου Δυναμικού καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους ως κύριου πυλώνα της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες HR της ΣΟΛ Crowe εδώ

Παναγιώτης Αλαμάνος 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe 

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αντώνης Πολυχρονίδης
Director, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική Α.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Παναγιώτης Αλαμάνος 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χάρις Περδικάρη
Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική Α.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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